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Activiteitenverslag BVA
1 januari 2019 – 31 december 2019

1.

Organisatie en werking van de Belgische Vereniging voor het
Auteursrecht

1.1.

Raad van Bestuur

•

Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur was als volgt samengesteld :
Benoît Michaux (Voorzitter), Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter), Fabienne Brison
(Vice-voorzitter) SABAM (in de persoon van Sebastien Witmeur) (Secretaris), Paul
Maeyaert (Penningmeester), Philippe Campolini, Vincent Cassiers, Herman Croux, Sari
Depreeuw en Hendrik Vanhees.
•

Activiteiten Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is drie maal samengekomen, meer bepaald op 18 februari, 17 juni en
2 december. De Raad hield zich meer bepaald bezig met:
(i)

Inhoudelijke aangelegenheden
-

organisatie van vier lunch-causerieën in 2019 (zie infra, punt 3)
organisatie van één avond event in oktober 2019 (zie infra, punt 4)
evaluatie van de lunch-causerieën (inhoud, sprekers, catering, organisatorische
aspecten)

(ii) Organisatie van de conferentie over de richtlijn ‘Digital Single Market’
-

-

Voorbereiding van het programma door het Wetenschappelijk Comité (Benoît
Michaux, Fabienne Brison, Marie-Christine Janssens en Hendrik Vanhees + Alain
Strowel) in samenwerking met de universiteiten (Vrije Universiteit Brussel,
Katholieke Universiteit Leuven, Université de Namur, Université Catholique de
Louvain, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent).
Contacten leggen en opvolgen met internationale sprekers.
Zoeken naar een locatie voor de conferentie, vergelijken van offertes inclusief
catering en finaliseren van de contracten.
Voorbereiden van de uitnodiging met behulp van een grafisch ontwerper en
verspreiden onder de leden en geïnteresseerden.
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(iii) Internationale activiteiten
-

-

voorbereiding van het ALAI-congres te Praag: gezien de vragen in verband met het
collectief beheer werd de juridische afdeling van Sabam (Inge Vanderveken,
Laurence Karelle en Sébastien Witmeur) aangeduid als nationaal rapporteur.
goedkeuring van het voorgestelde nationaal rapport
debriefing over de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Parijs
(februari 2019)
deelname aan de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Praag
(september 2019) en debriefing

(iv) Administratieve/organisatorische aangelegenheden
1.2.

gebruikelijke beslissingen i.v.m. aanvaarding/ontslag van leden (zie infra, punt 2)
beslissing om het lidgeld te behouden op 150 € voor individuele leden en 325 € voor
rechtspersonen
opmaken en neerleggen van de jaarrekeningen en ledenlijsten en neerlegging van
de belastingaangifte
organisatorische en financiële afhandeling van de lunch-causerieën
optimalisatie van de website
Algemene Vergadering

Er vonden één statutaire algemene vergadering (18 februari) en drie gewone algemene
vergaderingen plaats (29 april, 17 juni en 2 december). Er vond dit jaar ook een nieuwe
activiteit plaats, nl een avond-event (3 oktober). Tijdens de statutaire vergadering stonden
volgende punten op het agenda : het jaarverslag 2018, de jaarrekeningen van 2018 en het
voor 2019 voorgestelde budget, verlening van kwijting aan de bestuurders.
2.

Leden & bijdragen

De volgende nieuwe leden werden aanvaard:
als natuurlijk personen : (18/02) Barbara Persijn, Bart Van Besien en Sylvia De
Graaf; (17/06) Cathy Ruwet, Emilie Anthonis en Dominique Kaesmacher; (02/12)
Pauline Meskens en Ilka De Jonghe
als rechtspersonen : (17/06) Simim en Osborne Clark;(02/12) Assucopie en VRT
De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de lidgelden,
geschrapt uit de vereniging:
persoonlijke naam : (18/02) Katrien Vanderperre; (02/12) Hanne Koonen en Erik
Jooris
rechtspersonen : /
De vereniging telde op 31 december 2019
rechtspersonen en 1 erelid.

132 leden: 114 in persoonlijke naam, 17
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3.

Thema’s die behandeld werden tijdens de algemene vergaderingen
(lunch-causerieën)

18 februari (round tables)
Conceptuele Kunst en auteursrecht
Spreker : Dirk Snauwaert
R & D overeenkomsten
Spreekster : Katleen Jansen
Music Maestro
Spreker : Jean-Christophe Lardinois
29 april
Thema : Cable transmissions – peace at last ?
Sprekers : Anne-Catherine Lorrain en Sari Depreeuw
17 juni
Thema : Copyright Exhaustion in the Digital Context
Spreker : Simon Geiregat
2 december
Thema : De arresten van het HvJEU van 29 juli 2019 – Auteursrecht,
uitzonderingen en grondrechten : een onafscheidelijk trio ?
Spreekster : Séverine Dusollier
4.

Avond evenement 3 oktober : Copyright Apero

De allereerste Copyright Apero (avondevenement) werd in 2019 georganiseerd. Twee
sprekers geven een uiteenzetting over een onderwerp in verband met het auteursrecht,
waarna we informeel verder praten bij een hapje en een drankje.
Voor deze eerste apero verwelkomden we op 3 oktober 2019 in het BELvue Museum
Michèle Ledger en Tobias McKenny, die hun inzichten in het auteursrecht, platformen en
aansprakelijkheid kwamen toelichten.

Jaarverslag goedgekeurd door de raad van bestuur op 1 maart 2020.

